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Program kulatého stolu
Úvodní slovo
Dohoda o partnerství – strategický a finanční rámec
Cíl politiky 1: Jak přispějí EU fondy k dosahování inteligentnější Evropy a Česka
Cíl politiky 2 a 3: Jak přispějí EU fondy k dosahování zelenější a
propojenější Evropy a Česka
Cíl politiky 4: Jak přispějí EU fondy k dosahování sociálnější Evropy a Česka
Cíl politiky 5: Rozvoj území jako klíčový motiv EU fondů
Shrnutí a závěr

Úvodní slovo

Aktuální stav vyjednávání legislativy
Rozpočet a kohezní legislativa

Aktuální stav vyjednávání legislativy pro EU fondy
•

Rada - projednán téměř celý návrh tzv. obecného nařízení (ON) a specifická
nařízení o EFRR/FS, ESF+ a EÚS (Interreg)

•

Části vyňaté do tzv. negoboxu projednávány spolu s návrhem víceletého
finančního rámce (VFR)

•

Evropský parlament - přijaty pozměňovací návrhy

•

Znovu zahájeny trialogy - dosažení shody primárně nad částmi rozhodnými pro
programování

•

Prosinec 2019 - jednání Evropské rady k VFR
(téměř jistě dohoda až v r. 2020)

nalezení shody neočekáváno

„Nothing is agreed until everything is agreed!“

Vyjednávání EU legislativy – priority ČR
TEMATICKÁ KONCENTRACE V EFRR

PRO ČR NAPROSTO ZÁSADNÍ!
75 % EFRR musí financovat
Cíl politiky 1 + 2
(cca. 7,5 mld. EUR)
ČR zvažuje možné varianty:
- snížení % (70/65/60 %)
- kombinace % pro CP1 and
CP2
- započítávání opatření z Fondu
soudržnosti
- započítávání opatření v CP5

PRAVIDLO N+X

Do jaké doby musíme
využít peníze?
Navrženo n+2, tj.
alokace roku 2021
musí být použita do
konce roku 2023
ČR trvá na zachování
současného pravidla
n+3 (možná mírnější
pravidla pro první
roky).

PŘEVOD MEZI FONDY

Jak můžeme
převádět peníze
mezi fondy?
Navrženo až 5 % z
alokace fondu

ČR požaduje zvýšení
limitu nejméně na
10 %.

MÍRA EU
SPOLUFINANCOVÁNÍ

Kolik peněz přispěje EU
na projekty?
Navrženo dle vyspělosti
regionů:
70 % (nyní 85 %)
55 % (nyní 80/60 %)
40 % (nyní 50 %)

ČR takto radikální
snížení odmítá a
požaduje zachování
současného stavu
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Víceletý finanční rámec – vývoj diskusí

Harmonogram přípravy VFR 2021+
• Balík návrhů k VFR představen v květnu a červnu 2018
• Rada pro obecné záležitosti (1x měsíčně)
– připravuje návrh závěrů Evropské rady – tzv. negociační balíček

• Evropská rada – politická dohoda o VFR
– zatím čtyři ER
• naposledy říjen 2019 – obecná diskuze o některých prvcích (objem, rozdělení
prostředků mezi priority, financování)
– prosinec 2019 – diskuze o revidovaném negoboxu s konkrétními čísly
• potřeba alespoň dvou ER pouze k VFR (viz 2014-2020)
• mimořádná ER – únor? + ??

 Dohoda v Radě nejdříve v 1. pol. 2020

Závěry Evropské rady
• Závěry Evropské rady se následně překlopí do legislativních návrhů:
– nařízení k VFR
– sektorové legislativy (ke kohezní politice a dalším)

• Nařízení k VFR a sektorová legislativa – zapotřebí schválit do konce r. 2020
• Lze očekávat obdobné zpoždění zahájení implementace programů jako na začátku
období 2014+

Negobox– návrh FI PRES
•

Celkový objem rozpočtu EU - 1,07 % HND EU27 v závazcích = 1 087 mld. EUR (ceny 2018),
snížení o 47 mld. EUR oproti návrhu EK

•

Snížení celkové alokace na kohezi o cca 7,5 mld. EUR (cca 2 %)

•

Společná zemědělská politika – nárůst o 10 mld. EUR (rozvoj venkova)

•

Zúžení negoboxu (odstranění řady variant) – často ponechání návrhu EK

• Pozice ČR: silně kritická, návrh FI PRES nerespektuje pozice kohezních
členských států a schválenou deklaraci Přátel koheze

Negobox - kohezní politika
• Alokace pro ČR - klíčový je parametr záchranné sítě
– Záchranná síť – snížení z 76 % alokace 2014-20 na 73 % (pro ČR -700 mil. EUR v cenách r. 2018)

• Implementační podmínky
– Míra spolufinancování – FI PRES ponechává míry na úrovni návrhu EK+ doplňuje 60% míru u
phasing out regionů
– Pravidlo zrušení závazku – upravené pravidlo
– Předfinancování – 0,5 % alokace ročně, dle návrhu EK
– Tematická koncentrace + převody mezi fondy kohezní politiky – dle návrhu EK

Kohezní alokace ČR
dopad záchranné sítě (stálé ceny)
Alokace
Pokles
Pokles
ceny 2018 oproti 2014- oproti 2014v mil. EUR
20
20
v%

Alokace 2014 - 2020

23 484

0

0%

Návrh EK (záchranná síť 76 %)

17 848

-5 636

-24%

Záchranná síť 55 % (2014-2020)

12 916

-10 568

-45%

Záchranná síť 71 % (návrh FI PRES)

17 144

-6 341

-27%

Kohezní alokace ČR dle fondů
návrh EK (běžné ceny)
Fond/Alokace (mil. EUR, b.c.)
ESF*
ERDF
CF (celkem)

2014-2020 2021-2027
3 467
2 737
11 944
10 524
7 257
6 444

z toho převod do CEF

1 117

1 563

CF po převodu do CEF

6 140

4 881

340
23 008

314
20 019

ETC
Celkem
* 2014-20 ESF včetně YEI, FEAD;
2021-27 ESF+

Členění regionů ČR v období 2021+
Regiony/ HDP na obyv. průměru EU
Méně rozvinuté regiony

Průměr za období
2015-2017
< 75 %

Severozápad

64,2%

Severovýchod

74,1%

Střední Morava

72,8%

Moravskoslezsko

73,9%

Přechodové regiony

75 % - 100 %

Střední Čechy

82,2%

Jihozápad

77,8%

Jihovýchod

82,1%

Rozvinutější regiony
Praha

> 100 %
186,9%

Míra EU spolufinancování
návrh EK / FI PRES
Kategorie regionů/EU spolufinancování
Méně rozvinuté regiony
Phasing out regiony/ Přechodové regiony
Rozvinutější regiony

2014-2020

2021-2027
Komise

FI PRES

85 %

70 %

70 %

80 %/ 60 %

55 %

60 %/ 55 %

50 %

40 %

40 %

Kohezní alokace ČR 2021-2027
• Snížení alokace oproti 2014-2020
• Vyšší míra národního spolufinancování => vyšší finanční účast konečných příjemců
– dle návrhů EK až 2,5x vyšší
• Tlak na rychlejší čerpání
– přísnější pravidlo n+2/3,
– nižší míra spolufinancování EU
– nižší předfinancování z rozpočtu EU

• Tlak na vyšší svázání alokace tematickou koncentraci

Diskuze na národní úrovni
• Rozhodnout o převodech mezi fondy v rámci kohezní politiky, popř. z koheze do
centrálně řízených programů (např. InvestEU)
• Rozhodnout o převodech mezi kategoriemi regionů
• Příprava pravidel spolufinancování a metodiky finančních toků
– Musí respektovat výsledné parametry u kohezní politiky – zejména výši alokace, míry
spolufinancování a tematickou koncentraci
– Stanovení forem financování – ex-ante a ex-post

Dohoda o partnerství
Strategický a finanční rámec

Hlavní východiska pro přípravu programového období 2021 - 2027
• Mít jasnou hierarchii národních priorit
• Mít příznivé podmínky pro realizaci politiky soudržnosti
• Vytvořit a schválit Dohodu o partnerství
OPs
OPs
OPs

• Vytvořit a schválit Operační programy

• Splnit „Základní podmínky“
• Mít dostatečnou administrativní kapacitu
• Dodržovat partnerský přístup během přípravy i realizace

Co DoP předurčuje – hlavní změny v pojetí DoP
• Celkové zkrácení a zjednodušení obsahu
• Předepsaná šablona – oddíly DoP vážou na
ustanovení Obecného nařízení

• Předepsané tabulky a limity počtu znaků
• Členění podle cílů politiky a fondů
• Důraz na doplňkovost a koordinaci mezi fondy
navzájem i mezi fondy a jinými nástroji EU
14.
revize?

• DoP se nebude během období měnit, možná
aktualizace po přezkumu v polovině období

Přístup k přípravě období 2021 – 2027
Návrhy
Návrhynařízení
nařízení2020+
2020+
Nařízení EU pro 2020+

Národní koncepce
realizace politiky
soudržnosti

Country report
(Příloha D)

Priority ČR pro
investice z EU
fondů

Strategie
regionálního rozvoje
ČR 2021+

EU semestr
Doporučení rady,
Národní program
reforem

Další strategie

Implementační pravidla

Politická rozhodnutí

OP Dop.

OP Konk.

OP ŽP

OP JAK
OP Zam+

IROP
OP TP

OP Ryb.

Strategický rámec DoP – hlavní teze/1
ČR se soudržnou společností 21. století tedy
s ekonomikou konkurenceschopnou jak v evropském,
tak globálním kontextu, která zajišťuje vysokou kvalitu
života obyvatel, minimalizuje ekonomické a sociální
nerovnosti, respektuje přírodní a územní limity a
úspěšně se adaptuje na globální změny

VIZE

EFRR
CP1

FS
CP2

ESF+
CP3

ENRAF
CP4

CP5

Dohoda o partnerství určuje kam a proč budou
investovány prostředky z EU fondů, a to podle
jednotlivých cílů politiky

Strategický rámec DoP – hlavní teze/2
Nejdůležitější výzvy po r. 2020:
Transformace ekonomiky
(výroby i služeb) směrem k
digitalizaci, využívání dat,
chytrým a inovativním řešením
Adaptace na změnu klimatu a
přechod k šetrnějšímu
využívání energií, ochrana
životního prostředí
Dokončení klíčové dopravní
infrastruktury, inteligentních
prvků řízení, přechod na
vysokokapacitní datové sítě

Řešení potřeb spojených se
stárnutím populace a sociálním
vyloučením
Adaptace lidí na nové požadavky
spojené s digitalizací a informatizací
Zajištění vysoké kvality vzdělání a
jeho dostupnosti pro všechny

Dosažení harmonického rozvoje
území, využívání místních
podmínek pro všestranný rozvoj

• EU fondy mohou k řešení těchto
výzev významně přispět ( i když
nevyřeší všechno)
• Jednotlivé cíle politiky EU nabízejí
široké spektrum možností a
korespondují s potřebami ČR
• Cílem je neřešit parciality ale
zaměřit se na systémové zásahy
navozující trvalejší změny

Cíle politiky a jejich vazba na OP
CP1

CP2

CP3

CP4

CP5

Chytřejší
Evropa

Zelenější a
nízkouhlíková Evropa

Propojenější Evropa

Sociálnější
Evropa

Evropa blíž
občanům

OP K

OP JAK

OP ŽP

OP R

OP D

IROP

OP Z+

OP TP

Základní propojení fondů, OP a cílů politiky
Fond

OP

EFRR

Konkurenceschopnost
Výzkum & Vzdělávání
Doprava
Životní prostředí
Integrovaný regionální
(Interreg)
Technická pomoc
Doprava
Životní prostředí
Výzkum & Vzdělávání
Zaměstnanost+
Technická pomoc
Rybářství

FS
ESF+

ENRAF

CP1

CP2
x
x

CP3
x

CP4

CP5

x
x

x
x
x

x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

Jak jsme daleko aneb co dosud ČR udělala
• Vláda ČR schválila klíčové dokumenty
• Byla zahájena veřejná konzultace k návrhu Dohody o partnerství

• Jsou navrženy pracovní verze operačních programů
• Probíhají pravidelné konzultace s Evropskou komisí
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Alokace – pravidla a základní východiska
EK určuje:
•

Tematická koncentrace EFRR na CP1 = 45 % a na
CP 2 = 30 %; z toho vyplývá, že na CP 3 až 5 zbývá
25 %

MMR navrhlo:
•

Dodržení pravidla tematické koncentrace EFRR na CP1 a
CP2 ve výši 75 % celkem.

•

Vytvořen předpoklad pro splnění minimálního limitu na
udržitelný rozvoj měst u EFRR (6 %)

•

6 % EFRR na udržitelný rozvoj měst

•

Tematická koncentrace ESF+: 25 % na sociální
začleňování, v tom 2 % pro nejchudší

•

Dodržení pravidla tematické koncentrace ESF+, tj. 25 % na
sociální začleňování, v tom 2 % na pomoc nejchudším.

•

FS: přiměřená rovnováha mezi CP2 a TEN-T
(součást CP3)

•

Dodržení indikativních limitů na klima u FS 37 % a u EFRR
ze 2/3, tj. alespoň 20 %

•

Obecně 25 % alokace fondů EU a nástrojů (celého
VFR) na ochranu klimatu, z toho EFRR: 30 %; FS:
37 %; ESF+: 0 %; ENRAF: 30 %; InvestEU: 30 %

•

Aplikován pro-regionální a pro-lokální přístup, tj. více
prostředků je směrováno do regionů, měst a obcí

•

Navržen převod z EFFR i z ESF+ ve výši 5 % jejich alokace
do FS (posílení investic do dopravní infrastruktury, ŽP a
klimatu)

•

Max. podíly na technickou pomoc u jednotlivých
fondů (EFRR – 3,5 %, FS – 2,5 %, ESF+ – 4,0 %)

Finanční alokace z EU fondů (75 %)


Rozděluje se zatím 75 % alokace EFRR, ESF+ a FS
určené na financování věcných oblastí 6 programů 
OP

CP 1

CP 2

CP 3

OP K
OP JAK
IROP
OP K
OP ŽP
IROP
OP K
OP D
IROP

EFRR
%
Mld. EUR OP

45,0

3,26

30,0

OP ŽP
2,17 OP D

ESF+
% Mld. EUR

Celkem
% Mld. EUR

24,7

3,26

54,4

2,20

33,3

4,38

45,6

1,85

16,8

2,21

21,3

2,80

3,2

0,42

ENRAF
Mld. EUR

0,03

OP D

5,0

0,36

13,63

0,99

CP 4

OP JAK
IROP

CP 5

IROP

5,85

0,42

TP

OP TP

0,52

0,04

100,0

7,24

Celkem

FS
% Mld. EUR OP

ENRAF 100 %
alokace

OP JAK
OP Z+

100,0

4,05

96,8

1,81

3,2

0,06

0,7

0,97

100,00

1,87

100,0

13,16

0,03

Jednotný národní rámec
Zjednodušení a zpřehlednění metodického prostředí
•
•
•
•

•
•
•

reflexe období 2014-2020 a diskuze s ŘO
ponechání funkčních prvků / odstranění nefunkčních
zaměření na problematické oblasti
redukce počtu a rozsahu pokynů
(ukotvení závazných povinností)
nově - doporučující metodické příručky
příprava v úzké spolupráci s ŘO
zapojení věcných garantů – nejen metodiků
29

Jednotný národní rámec
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Reakce na globální trendy
• Regionální politika reaguje na globální megatrendy (např. urbanizace, změna klimatu a její
dopady)
• Spolupráce na bázi přirozených, funkčních územních jednotek nezbytným předpokladem
budoucího rozvoje ČR
• Vysoce urbanizované, metropolitní regiony hybatelem globálního ekonomického rozvoje
• Maximalizace využití potenciálu venkovských oblastí, rozvoj spolupráce mezi městy a venkovem
(centry a zázemím)
• Tlak na integrované, udržitelné investice, úspory z rozsahu => efektivní alokace veřejných peněz
• Rapidní rozvoj technologií = „technologie jako nástroj“
• Neřízený rozvoj území přináší rizika pro rozvoj celé ČR

Zdroj: Sedmá
kohezní zpráva

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
• Jednotlivá témata regionálního rozvoje jsou geograficky vymezena =>
6 strategických cílů:

•

Mezinárodně konkurenceschopná metropolitní území

•

Aglomerace využívající svůj růstový potenciál

•

Hospodářsky stabilizovaná regionální centra

•

Revitalizované a hospodářsky restrukturalizované
regiony

•

Dobrá kvalita života v hospodářsky a sociálně
ohrožených územích

•

Kvalitní plánování regionálního rozvoje

Územní dimenze intervencí z EU fondů
Nástroje územní dimenze
CLLD

»
»
»
»
»
»

ITI

RAP
Krajské
RIS3

KAP

KPSVL

Formy realizace územní dimenze

MAP

Využití integrovaných /územních nástrojů
Specifické výzvy
Bodové zvýhodnění projektů
Subalokace (např. pro HSOÚ, NUTS II, kraje, obce)
Specifická kritéria dle návrhu RSK
Přímá podpora strategických projektů (RE:START)

Glosy a diskuse

Cíl politiky 1 – Inteligentnější Evropa

Východiska pro výběr cíle politiky 1
Co chceme zlepšit, v čem se chceme posunout:
Zvýšit
dovednosti
pro
inteligentní
specializaci,
průmyslovou
transformaci
a podnikání

» Zvýšit potenciál výzkumného systému,
dosáhnout excelence v oblastech s největším
přínosem pro ekonomiku a společnost
» Zlepšit inovační výkonnost české ekonomiky se
zaměřením na malé a střední podniky,
přesunout výrobu a služby na vyšší stupně
hodnotového řetězce
» Pokročit v digitální transformaci českého
průmyslu (ve výrobě), ale i v nabídce digitálních
služeb pro podniky, občany a veřejnou správu

CP 1 – Chytřejší Evropa (rozdělení SC mezi OP a dle fondu)
Fond: EFRR
SC
i) posílení výzkumných a inovačních kapacit a
zavádění pokročilých technologií;
ii) využití přínosů digitalizace pro občany, podniky
a vlády;
iii) posílení růstu a konkurenceschopnosti malých a
středních podniků;

iv) rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci,
průmyslovou transformaci a podnikání;

OP K

OP JAK

IROP

InvestEU?

Klíčové otázky k řešení v cíli politiky 1
•

Jakým způsobem dosáhneme
»
»
»
»
»

•
•
•
•

zvýšení potenciálu výzkumného systému
zlepšení inovační výkonnosti
pokroku v digitální transformaci průmyslu
zlepšení využívání digitálních služeb
zvýšení dovedností lidí

Co se nám v současném období osvědčilo a co naopak už nebudeme opakovat?
Na jaký typ žadatelů/příjemců jsou vaše aktivity zaměřeny?
Jaké formy podpory plánujete? Uvažujete s finančními nástroji, integrovanými
nástroji?
Uvažujete o využití i jiných (alternativních) zdrojů financování? (Komunitární
programy, národní programy, soukromé zdroje…)

Finanční alokace pro cíl politiky 1 (75 % celé obálky)
Fond: EFRR

Operační programy přispívající k plnění CP 1

• OP Jan Amos Komenský
• OP Konkurenceschopnost

• Integrovaný regionální OP

Operační program

JAN AMOS KOMENSKÝ
Cíl politiky 1 - Inteligentnější Evropa díky podpoře
inovativní a inteligentní ekonomické transformace
Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, 6. prosince 2019

OP JAK – CÍL
Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané
společnosti založené na znalostech a dovednostech,
rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého
jednotlivce

OP JAK – STRUKTURA DLE PRIORIT
Výzkum a vývoj

PO1

ERDF
Cíl politiky 1: Inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní
a inteligentní ekonomické transformace

Vzdělávání

PO2

ERDF a ESF+
Cíl politiky 4: Sociálnější Evropa díky provádění evropského
pilíře sociálních práv

PO3

Technická pomoc
ERDF

OP JAK – PRIORITA 1
• Rozvoj institucionálního prostředí výzkumných organizací
• podpora zisku HR Award, vytváření welcome office, grant office,
rozvoj strategického řízení VO
• Internacionalizace výzkumu
• podpora mobilit do/z ČR, podpora mezinárodní spolupráce ve VaV
• Excelence ve výzkumu
• podpora víceletých projektů VaV s vysokým výzkumným potenciálem
a řešících celospolečenská témata, synergie s Horizon Europe (2021+)

• Rozvoj infrastruktury VaV
• modernizace klíčového výzkumného vybavení

OP JAK – PRIORITA 1
• Rozvoj lidských zdrojů pro VaV
• vzdělávání, podpora stávajících a získávání kvalitních zahraničních
pracovníků ve VaV, podpora začínajících výzkumníků
• Rozvoj aplikačního potenciálu výzkumných organizací
• navazování a rozvoj spolupráce na výzkumných projektech
• Strategické a koordinované řízení systému VaVaI na národní a regionální úrovni
• Open science (open access, open data, EOSC)
• Visibilita českého VaVaI

OP JAK – PRIORITA 1
Hlavní cílové skupiny:
• pracovníci výzkumných organizací
• pracovníci veřejné správy v oblasti výzkumu, vývoje a inovací
• studenti vysokých škol
• výzkumní pracovníci v soukromém sektoru
• veřejnost

OP JAK – FILOZOFIE NASTAVENÍ INTERVENCÍ

•
•

Zásadní návaznost na RIS3 strategii – větší vertikalizace
Cílené intervence (top-down přístup u některých
intervencí vs. bottom-up přístup v OP VVV)

•

Některé aktivity pouze pro tzv. prioritní oblasti (např. nové stavby)

OP JAK – HRANIČNÍ OBLASTI
MPO
OP K

Operační program Konkurenceschopnost
•
•
•

Podpora infrastruktury pro VaV
Podpora spolupráce VO a podniků
Rozvoj inovačního prostředí

Rámcový program Horizon Europe
HORIZON
EUROPE

•
•
•

Podpora kofinancování projektů podpořených v rámci specifických
implementačních nástrojů rámcového programu Horizon Europe (2021-2027)
vyžadujících finanční spoluúčast zapojených států
Financování kvalitních návrhů projektů předložených do rámcového programu
Horizont Evropa (2021-2027), které nebyly financovány z důvodu nedostatku
rozpočtových prostředků na straně EK
Možnost podpory dalších synergií s programem Horizont Europe

DĚKUJI ZA POZORNOST

DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST

PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.,
náměstek pro řízení sekce EU a ESIF (MŠMT)
Vaclav.Velcovsky@msmt.cz
Další informace o OP JAN AMOS KOMENSKÝ
jsou dostupné na webových stránkách
https://opvvv.msmt.cz/2021-plus

OP Technologie a aplikace pro
konkurenceschopnost (OP TAK)
Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM
náměstek pro řízení Sekce fondů EU

6. prosince 2019

Operační program MPO pro období 2021+
OP PIK

OPPP
2004 2006
Důraz na rozvojové
podpory
+ počátek inovační
podpory

OPPI
2007 2013
Důraz na inovační
podpory
+ podpora VaV ve
firmách, spolupráce
mezi terciární sférou
a průmyslem

2014 2020
Důraz na znalostní
ekonomiku, spolupráci
VaV s inovačními
firmami a využívání
nových forem podpory

OP TAK
2021+

Důraz na Průmysl 4.0 digitalizaci a automatizaci,
znalostní ekonomiku a vyšší
přidanou hodnotu,
inovativnost MSP, posun k
nízkouhlíkovému a
oběhovému hospodářství

Návrh struktury OP TAK
Priorita

Cíl politiky

Fond

SC 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Priorita 1
Posilování výkonnosti podniků v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální
transformace

Vybraný specifický cíl dle nařízení k EFRR a FS

CP 1

EFRR

SC 1.2 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády
SC 1.3 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci a
podnikání

Priorita 2
Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti
MSP

Priorita 3
Posun k nízkouhlíkovému hospodářství

CP 1

CP 2

EFRR

SC 2.1 Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP

EFRR

SC 3.1 Podpora opatření v oblasti energetické účinnosti
SC 3.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů
SC 3.3 Rozvoj inteligentních energetických systémů, sítí a skladování na místní úrovni
SC 3.4 Posílení biologické rozmanitosti, zelené infrastruktury v městském prostředí a
snížení znečištění (čistá mobilita)

Priorita 4
Efektivnější nakládání se zdroji

Priorita 5
Rozvoj digitální infrastruktury

CP 2

EFRR

CP 3

EFRR

SC 4.1 Podpora přizpůsobení se změnám klimatu, prevence rizik a odolnosti vůči
katastrofám (průmyslové hospodaření s vodou)
SC 4.2 Podpora přechodu k oběhovému hospodářství

SC 5.1 Zvýšení digitálního propojení

Cíl politiky 1 – „Inteligentnější“ Evropa
SC 1.1 Posílení výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých
technologií
podpora inovační výkonnosti podniků a vytváření a rozvoj inovačního „ekosystému“

SC 1.2 Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky a vlády
zvýšení intenzity využívání inovací a digitálních technologií v rámci výroby a služeb

SC 1.3 Rozvoj dovedností pro inteligentní specializaci, průmyslovou transformaci
a podnikání
rozvoj dovedností zaměstnanců a přiblížení specifickým potřebám firemního sektoru
zejména ve smyslu digitálních dovedností

SC 2.1 Posílení růstu a konkurenceschopnosti MSP
podpora vzniku a dalšího rozvoje inovativních MSP, zlepšení přístupu MSP k financím,
zavádění prvků Průmyslu 4.0, posílení internacionalizace MSP či podpora podnikatelské
infrastruktury.

Formy podpory
Dotace a finanční nástroje
Využití FN je předpokládáno ve většině SC – konkrétnímu určení však bude
předcházet tržní analýza, příp. ex-ante hodnocení v případě volby konkrétní formy
FN
Kromě již v současné době nastavených - záručních, úvěrových či ekvitních schémat
budou nově zavedeny FN v kombinaci s dotací
Předpokládá se pokračování spolupráce s ČMZRB a skupinou EIB
Příprava zjednodušeného vykazování výdajů (např. Marketing)

IROP 2021-2027
6. 12. 2019
Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti
Praha

Změny oproti IROP 2014-2020
Dále nepočítáme s aktivitami
• Energetické úspory v bytových domech – do programu Nová
Zelená úsporám (SFŽP)
• Režie a animace MAS - do OPTP
• Sociální podnikání – jen v OPZ+ z ESF
• Územní plánování – jen národní dotace
Nové aktivity
• Revitalizace veřejných prostranství – nová aktivita v IROP
• Veřejná infrastruktura cestovního ruchu – nová aktivita v IROP
• Nové aktivity ve zdravotnictví – urgentní příjmy, paliativní péče
• Cílenější aktivity pro CLLD - např. malotřídky, SHD apod.

Priority IROP 2021-2027
Priorita

Název priority

Priorita 1

Zlepšení výkonu veřejné správy

1

Priorita 2

Rozvoj městské mobility, revitalizace měst a
obcí, ochrana obyvatelstva

2

Priorita 3

Rozvoj dopravní infrastruktury

3

Priorita 4

Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a
zdravotních služeb a vzdělávací
infrastruktury

4

Priorita 5

Komunitně vedený místní rozvoj a
rozvoj kulturního dědictví

5

Priorita 6

Technická pomoc

Cíl politiky

Implementační struktura IROP 2021-2027
• Řídicí orgán IROP = Ministerstvo pro místní rozvoj

• Zprostředkující subjekt = Centrum pro regionální rozvoj České republiky
s krajskými pobočkami
• Monitorovací výbor IROP – bude zřízen po schválení programu
Evropskou komisí
• Přípravný výbor IROP – příprava IROP, resorty, územní a dalšími partneři
• Pracovní týmy IROP pro jednotlivé oblasti – eGovernment, mobilita, IZS,
sociální infrastruktura, vzdělávání, kulturní dědictví a cestovní ruch atd.
• Nositelé integrovaných strategií ITI a CLLD – už ne jako zprostředkující
subjekty; stávající IPRÚ se stanou ITI

Cíl politiky 1 a IROP
 SC 1.1 eGovernment a kybernetická bezpečnost
- největší podíl alokace mezi specifickými cíli IROP
- území ČR včetně hl. m. Prahy

Specifický cíl 1.1
eGovernment a kybernetická bezpečnost
• Elektronizace vybraných služeb veřejné správy
• Integrace elektronických služeb veřejné správy
• Elektronická identita
• Propojený datový fond
• Publikace dat veřejné správy jako OpenData
• eGovernment cloud
• Automatizace zpracování digitálních dat

• Portály obcí a krajů
• Metropolitní a krajské sítě
• Kybernetická bezpečnost
Bez hraničních oblastí – v OPZ+ se již s podporou veřejné správy nepočítá

Glosy a diskuse

